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Staatsinrichting van Nederland 
 
bron 1 
Een prentbriefkaart uit 1908 

Dit is Kenau, die in 1573 
in Haarlem ten strijde trok. 
Zij streed voor de vrijheid van 
denken en spreken 
voor de Nederlandse burgers. 
 
Vrouwen strijden in 1908 
opnieuw een moeilijke strijd. 
Nu gaat de strijd om het verkrijgen 
van het (…)recht voor de vrouw. 
 

 

 
bron 2 
Mensen in een stembureau
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bron 3 
Woonhuizen in een straat in Amsterdam, 1925

 
bron 4 
Standpunten van drie politieke partijen aan het begin van de twintigste eeuw: 

partij 1 
 

Deze partij vond het geloof belangrijk in de politiek. Deze partij baseerde zich 
ook op een brief van de paus. Daarin stond dat de overheid moest zorgen 
voor een sociale samenleving.

 
partij 2 
 

Deze partij vond dat het Woord van God de basis voor de politiek moest zijn. 
Deze partij van de ‘kleine luyden’ wilde dat Nederland werd bestuurd door een 
sterk gezag. 

 
partij 3 
 

Deze partij wilde op democratische wijze ervoor zorgen dat de arbeiders een 
beter leven kregen. Belangrijke industrieën zouden in handen van de overheid 
moeten komen. Deze partij wilde algemeen kiesrecht en een staatspensioen.
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bron 5 
Een krantenartikel over een plan van een lid van de Tweede Kamer (2011):

 
Verblijfsvergunning voor kinderen 

"Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, moeten een 
verblijfsvergunning krijgen." Dat zegt een lid van de Tweede Kamer in zijn 
plan voor een nieuwe wet. De rechten van het kind wegen dan zwaarder dan 
de bepalingen in de Vreemdelingenwet. "Als een kind acht jaar in Nederland 
woont, dan hoort het hier thuis", vindt het Kamerlid. "Daarom wil ik dat er een 
andere wet komt."

 
 
bron 6 
Een krantenartikel over een ontslagkwestie (2012):

 
Een commissie die klachten van mensen onderzoekt, heeft besloten dat het 
ontslag van mevrouw Veldhuis in strijd is met de grondwet. Mevrouw Veldhuis 
werkte bij een kinderdagopvang. Vlak voor haar contract afliep, werd een 
verslag gemaakt van een beoordelingsgesprek. In dit verslag stond dat de 
vrouw niet altijd honderd procent inzetbaar is door klachten van astma en 
hooikoorts. Ze heeft daardoor een hoog ziekteverzuim. Verder stond erin dat 
als de vrouw geen klachten heeft, zij veel inzet toont en dat ze een goede 
leidster is. Maar door haar ziekte moeten haar collega's te veel opvangen. Zij 
is ontslagen. Maar tegen het ontslag diende zij, met succes, een klacht in.
 
 
 
Historisch overzicht vanaf 1900 

 
bron 7 
Uit een toespraak van een staatshoofd tijdens een internationale conferentie in 
Den Haag (1899):

 
"De steeds grotere legers, zwaardere artillerie en grotere oorlogsschepen 
veranderen de gewapende vrede in een zware last die op alle landen drukt. Als 
dit zo doorgaat, leidt het tot de ramp die we juist willen voorkomen."
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bron 8 
Twee kaarten van Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog

 
bron 9 
Een affiche uit 1936

 

Toelichting 
Op het affiche staat de tekst: "Heel Duitsland hoort de Führer door de 
volksontvanger (= radio)." 

kaart 1 

Legenda:
oorlogsgebied in de
Eerste Wereldoorlog  

 

kaart 2 
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bron 10 
Graf van een Nederlandse soldaat

 

Toelichting 
Op de grafsteen staat de tekst: 
''Koninkrijk der Nederlanden 
F.B. Bronstring 
sold. 2-III-8 R.I. (= soldaat 2e compagnie, 3e bataljon, 8e Regiment Infanterie) 
29-12-1914 
11-5-1940'' 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 KB-0125-a-13-2-b 7 / 16 lees verder ►►►

bron 11 
Een propagandaposter van de Britse regering (1940)

 

Vertaling: 
"Ploeg nu! Dag en nacht. 
Verbouw voedsel voor ons land en diervoeding voor uw boerderijen. 
Laten we onze schepen en geld voor de aankoop van wapens reserveren zodat 
we kunnen overleven."
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bron 12 
Hieronder staan drie afbeeldingen die gaan over anti-Joodse maatregelen voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

afbeelding 1 
Uit een nazi-schoolboek 

afbeelding 2 
Opgepakt op straat 

 

 

afbeelding 3 
Aankomst in Auschwitz 
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bron 13 
Een oorlogsherinnering (1942):

 
"We woonden alle drie in Arnhem: Mozes, Ben en ik. Rond september 1942 
kregen we ieder een oproep en zijn we op transport gezet. Toen we in het 
kamp kwamen, zaten er zo'n 40.000 mensen. Elke week kwamen er lege 
treinwagons het kamp binnen om mensen op te halen."

 
 
bron 14 
Een kaart van Europa

Berlijn

Moskou

Stalingrad
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bron 15 
Overzichtskaart van geallieerde bombardementen op Duitsland

Legenda:
doel luchtbombardementen

 
bron 16 
Duitse krijgsgevangenen, waaronder een tienjarige jongen (1944)
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bron 17 
Een oorlogsherinnering (1945):

 
"Ik zag dat een auto werd getroffen door kogels uit een geallieerd jachtvliegtuig. 
Ik fietste ernaartoe en daar zag ik de auto staan. Er lag een man in een Duits 
uniform dood op de weg. Een kogel in zijn rug. En er stond een Duitse soldaat 
bij. Ik vroeg hem: "Wie is die man?" Hij antwoordde: "Het was een Nederlandse 
SS-er."

 
 
bron 18 
Vier kaarten met troepenbewegingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

kaart 1 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 2 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 3 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 4 

Berlijn

Moskou

Stalingrad
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bron 19 
Een klas kijkt naar de eerste uitzending van schooltelevisie.

 
bron 20 
Hieronder staan vier afbeeldingen van personen. 

afbeelding 1 

 

afbeelding 2 

 

afbeelding 3 

 

afbeelding 4 
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bron 21 
Een foto uit Berlijn (ongeveer 1985)

 

 

bron 22 
Hieronder staan drie teksten over ontwikkelingen in de periode tussen 1950 en 2010:  
 
tekst 1 

 
Afstanden worden kleiner en informatie verspreidt zich sneller dan ooit 
tevoren. Het internet heeft dit proces op weg geholpen. Bedrijven zijn in staat 
om over de hele wereld gemakkelijk te communiceren. De verschillen tussen 
de landen worden kleiner.

 
tekst 2

 
De Culturele Vereniging voor de Islam organiseert een Suikerfeest voor 
moslimkinderen en niet-moslim kinderen. Het doel van dit Suikerfeest is de 
gezamenlijke band onder kinderen te versterken en vooroordelen weg te 
nemen.

 
tekst 3

 
Wanneer een werknemer ontslagen wordt, kan hij een werkloosheidsuitkering 
krijgen. Hij moet wel jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd en zijn 
ontslag mag niet zijn eigen schuld zijn. De uitkering vangt een deel van zijn 
inkomensverlies op.
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bron 23 
Hieronder en op de volgende pagina's staan vijf afbeeldingen uit de twintigste eeuw. 
 
afbeelding 1 
Amerikaans vliegtuig met voorraden voor West-Berlijn

 
 
afbeelding 2 
Demonstratie voor de Amerikaanse ambassade in Moskou

 

Vertaling:  
Op het bord staat de tekst: "Geen oorlog om Cuba". 
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afbeelding 3 
Kantoor van de NSDAP

 
 
afbeelding 4 
Oost-Berlijners mogen weer naar West-Berlijn reizen.
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afbeelding 5 
President Roosevelt tekent de oorlogsverklaring aan Japan.

 
 

einde  
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